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ATA DA 2ª REUNIÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM E DUCAÇÃO (TAE)

DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIFAL

A reunião realizada no dia 24 de janeiro foi inicia da às dezesseis horas e cinco

minutos e finalizada às dezessete horas,  no Laborat ório de Química Analítica

Instrumental Q 208.  A reunião foi presidida pela Diretora do IQ Alzira Maria Serpa

Lucho  e pelo Vice-Diretor  Eduardo Tonon de Almeida.  Estiveram presentes os

TAES:  Dênis  de  Carvallho  Augusto,  Kris  Simone  Tranches,  B ernadete  de

Lourdes de Carvalho Meira, Maria Nazarello Eliziári o, Marília Martins Silveira  e

também a secretária do Instituto de Química, Talitha Roberta Costa dos Santos . A

reunião  teve  como  pauta:  1)  Necessidade  de  cursos  de  capacitação;  2)

Redistribuições das atividades devido à saída da TAE Marcela. A professora Alzira

Maria Serpa Lucho iniciou a reunião esclarecendo que a PROGEPE solicitou que

os diretores de unidades se reunissem com os TAES para verificar problemas e a

necessidade de cursos de capacitação. A Professora  Alzira  Maria Serpa Lucho

solicitou  então  aos  técnicos  que  relatassem  se  existem  problemas  e  ou  a

necessidade de cursos de capacitação. A TAE Maria Nazarello Eliziário  ressaltou

que seria interessante o oferecimento de curso sobre utilização e manutenção de

equipamentos, pois muitas vezes a mesma tem que orientar os alunos de graduação

sobre o uso dos mesmos e não sabe se está ensinando corretamente. A TAE Maria

Nazarello Eliziário  salientou que um tempo atrás o técnico Rogério ministrou um

curso de utilização de vidrarias e que o mesmo poderia então falar principalmente

sobre manutenção de equipamentos. A TAE Marília Martins Silveira  se manifestou

relatando que tal curso seria adequado, pois a mesma tem verificado a necessidade

de fazer manutenção no fotômetro de chama e não se sente capaz para tanto. A TAE

Marília  Martins  Silveira  ressaltou  também  a  necessidade  de  cursos  sobre  o

gerenciamento de resíduos. O Professor Eduardo Tonon de Almeida  perguntou se

há necessidade de um curso de inglês. A TAE Maria Nazarello Eliziário  ressaltou

que a instituição já oferece a oportunidade aos técnicos de realizaram o mesmo. A

professora  Alzira Maria Serpa Lucho  ressaltou a importância do curso de inglês,

pois o conhecimento da língua inglesa muitas vezes auxilia na leitura de manuais de
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equipamentos. A professora  Alzira Maria Serpa Lucho  deu seguimento à reunião

salientando a necessidade de técnico à noite para dar suporte principalmente as

aulas de laboratório de físico-química e também para dividir as tarefas do TAE Denis

de Carvallho Augusto em dias específicos o qual está sobrecarregado devido as

aulas de química geral, química analítica no turno da noite  que ocorrem todas no

mesmo dia. A TAE Maria Nazarello Eliziário  relatou sobre as aulas que existiam aos

sábados e que não tem mais, mas que alguns sábados neste semestre que foi ela

quem montou e no 1º semestre foi a TAE Kris Simone Tranches  quem montou as

aulas de EAD no laboratório de Química Orgânica uma vez que o TAE  Denis de

Carvallho Augusto é aluno e não técnico no dia. Ressalta-se contudo, que a TAE Kris

é tutora do curso EAD e também tutora  da mesma disciplina. Assim, a professora

Alzira  Maria  Serpa  Lucho  ressaltou  que  os  técnicos  deveriam  decidir  quem

passaria a vir à noite. A TAE Kris Simone Tranches  perguntou se seria necessário

vir todos os dias, inclusive para ajudar nos horários das aulas de química orgânica. A

professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho  respondeu  que  a  professora  responsável

pelas aulas práticas de química orgânica falou que neste momento não necessitava

de  técnico  para  auxiliá-la  durantes  as aulas,  então que  a  necessidade  seria  do

técnico vir nas terças-feiras para auxiliar o professor Luciano Sindra Virtuoso e dividir

as tarefas com o TAE Dênis de Carvallho Augusto quando necessário. A TAE Marília

Martins  Silveira  se manifestou dizendo que não gostaria de trabalhar no período da

noite. Então, a TAE Kris Simone Tranches  se manifestou favorável a vir nas terças-

feiras à noite até o novo técnico assumir a vaga da técnica Marcela e enquanto o

RMN não ficar pronto, pois quando este estiver, ela irá para o Campus Santa Clara

da UNIFAL-MG. A TAE Marília Martins Silveira  começou a falar que para ela não

tem como vir no período da noite, pois a mesma reside na cidade de Areado e que

não tem ônibus para voltar para casa. A TAE Marília Martins Silveira  questionou se

a UNIFAL-MG iria dispor um carro para levá-la em casa toda noite. A professora

Alzira Maria Serpa Lucho  salientou que o problema momentâneo é dar assistência

às aulas de físico-química e que o caso de ter um segundo técnico no período da

noite é uma situação a ser resolvida mais para frente. O professor Eduardo Tonon
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de  Almeida  se  manifestou  ressaltando  que  o  preenchimento  da  vaga  da  TAE

Marcela está em andamento que um técnico foi chamado para a vaga e o mesmo

não  se  apresentou  dentro  do  período  de  trinta  dias  como  rege  as  normas  de

concursos e que uma segunda candidata foi chamada para assumir a vaga e que a

mesma também tem o prazo de trinta dias para se apresentar assim o processo é

um pouco demorado. A professora Alzira Maria Serpa Lucho  falou que bom seria

que os técnicos entrassem num acordo de fazer rodízio na jornada de trabalho a

noite,  assim  cada  técnico  trabalharia  no  período  noturno  por  um  semestre  no

período de dois anos e assim não sobrecarregaria ninguém. A TAE Marília Martins

Silveira  falou  que  no  momento  da  posse  não  tinha  assinado  nenhum  termo

afirmando que era necessário fazer rodízio e que não iria mudar a residência para

Alfenas para trabalhar a noite. E que se o problema só puder ser resolvido com ela

vindo à noite, a mesma prefere mudar de Unidade Acadêmica.  A professora Alzira

Maria Serpa Lucho  esclareceu aos TAES que o sistema de rodizio é apenas uma

sugestão  da  diretoria  e  que  realmente  não  é  obrigatório  e  que  ao  consultar  a

PROGEPE,  a  mesma  esclareceu  via  processo  (23087.000226/2013-26)  que  os

técnicos devem suprir as demandas da Unidade Acadêmica. E que o rodízio seria

bom para o TAE  Denis de Carvallho Augusto que gostaria trabalhar em 2014 no

período diurno. A TAE Marília Martins Silveira  questionou que o desejo do técnico

Denis de trabalhar no período diurno em 2014 é uma questão tão pessoal quanto à

sua  impossibilidade  de  vir  trabalhar  à  noite.  A  TAE  Marília  Martins  Silveira

continuou dizendo que para resolver o problema o TAE Denis, poderia vir no período

noturno apenas nos dias em que tem aula à noite e que nos outros dias ele poderia

vir  no  período  diurno,  flexibilizando  o  seu  horário.  O  TAE  Denis  Augusto  de

Carvalho  respondeu que  dessa  forma ele  não aceitaria.  A TAE  Marília  Martins

Silveira  disse que da maneira  como se está sendo conduzida esta questão dos

horários,  ao  invés  de  se  resolver  o  problema  está  sendo  criado  um  maior.  A

Professora Alzira Maria Serpa Lucho  esclareceu que ao assinar o termo de posse

é assinado juntamente um termo que diz o seguinte “declaro estar ciente da jornada

de trabalho em turnos que poderão ser diferenciados (diurno e/ou noturno)“ e que
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somente a TAE  Kris Simone Tranches e a TAE  Marília Martins Silveira assinaram

este termo. O TAE Denis de Carvallho Augusto  se manifestou dizendo que está

tendo problemas fisiológicos devido ao trabalho noturno e que já vem cumprindo

este horário a seis anos. A TAE Maria Nazarello Eliziário  ressaltou que o auxílio aos

professores  pode  ser  solucionado  como  era  na  época  do  ICEx,  onde  os

Coordenadores  dos  Cursos  de  Graduação  tinham acesso  a  sala  onde  ficam os

materiais como papel sulfite e almaço e assim resolvia muito bem pois não existia

secretário no turno na noite e não haveria necessidade de um técnico para isso. O

professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida  ressaltou  que  pelo  regimento  Geral  de

UNIFAL-MG e pelo regimento do IQ o diretor da unidade Acadêmica tem autonomia

para  fazer  as  atribuições  aos  técnicos,  mas  que  eles  esperam que  os  técnicos

resolvam esta questão com bom senso. A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata

que será assinada pelos que a aprovam:

Alzira Maria Serpa Lucho                               _____________________________

Eduardo Tonon de Almeida                            _____________________________

TAE Bernadete de Lourdes de Carvalho Meira   __________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto                  ______________________________

TAE Kris Simone Tranches Dias           __________________________________

TAE Maria Nazarello Eliziário               ___________________________________

TAE Marília Martins Silveira                   __________________________________

Secretária IQ Talitha Roberta Costa dos Santos  ___________________________
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